LĪGUMS Nr. 4.3-6.2/2019/562
Siguldā,

2019.gada 15.maijā

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda,
Siguldas novads, tās xxxxx xxxxxx xxxxxxx personā, kura rīkojas pamatojoties uz Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības
nolikums” (prot.Nr.14., §1), turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un
akciju sabiedrība “AJ produkti”, reģistrācijas Nr. 40003461161, juridiskā adrese Kalnciema iela
197B, Rīga, kuru pārstāv xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk
tekstā - Pārdevējs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Siguldas
novada pašvaldības rīkoto iepirkumu “Salokāmo mobilo skatītāju krēslu, galdu un to piederumu iegāde un
piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām” identifikācijas Nr. SNP 2019/03/AK, turpmāk šī līguma
tekstā - Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.Pārdevējs apņemas saskaņā ar Līgumu, tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.1), finanšu piedāvājumu
(pielikums Nr.2), tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3) iegādāties un piegādāt salokāmos, mobilos
skatītāju krēslus, galdus un to piederumus Siguldas novada pašvaldībai adresē: Pils ielā 10, Siguldā,
Siguldas novadā, turpmāk šā Līguma tekstā saukta – Preces.
1.2.Pārdevējs Preces piegādā ar savu darbaspēku, transportu, darba rīkiem, ierīcēm, kuru vērtība ir ierēķināta
Līguma summā.
2.
Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Līguma summa par Preču iegādi un piegādi tiek noteikta 23744.70 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi
simti četrdesmit četri euro un 70 centi) un pievienotās vērtības nodoklis PVN 21% - 4986.39 EUR (četri
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro un 39 centi), kopā 28731.09 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit viens euro un 09 centi), turpmāk tekstā Līguma summa.
2.2. Pircējs maksājumu par Precēm veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu 20 (divdesmit)
dienu laikā pēc Preču piegādes un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavotas un parakstītas Preču
pavadzīmes-rēķina saņemšanas. Preču pavadzīmes – rēķins jāiesniedz Līguma 15.4.punktā norādītajai
Pircēja kontaktpersonai.
2.3. Maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pircējs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma
uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3. Līguma izpildes kārtība
3.1. Pārdevējs apņemas:
3.1.1. Preces piegādāt līdz 2019.gada 13.jūnijam;
3.1.2. Preces piegādāt: Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā;
3.1.3. konkrētu Preču piegādes laiku saskaņot ar Līguma 15.4. punktā noteikto Pircēja kontaktpersonu
vismaz trīs darba dienas iepriekš pirms Preču piegādes;
3.1.4. Preces piegādāt atbilstoši tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr. 1) un tehniskajā specifikācijā
(pielikums Nr.3) noteiktajam;
3.1.5. defektus novērst Pircēja noteiktajā termiņā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no defekta
pieteikšanas dienas.
4. Preču pieņemšana – nodošana
4.1. Preces nodošana Pircējam tiek noformēta, parakstot abiem Līdzēju pārstāvjiem Preču pavadzīmi- rēķinu.
4.2. Pircējs Preču atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču
pavadzīmes – rēķina iesniegšanas.
4.3. Pircējam ir tiesības neparakstīt Preču pavadzīmi - rēķinu, ja ir konstatēts, ka Preces neatbilst Līguma
noteikumiem.
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4.4. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas – nodošanas laikā Pircējs konstatē, ka piegādātās Preces neatbilst
Līguma noteikumiem, Preces ir bojāts, tad par to sagatavojams defektu akts, kuru paraksta Līdzēji un
tiek pārtraukta Preču pieņemšana - nodošana. Līdzēju parakstītajā defektu aktā norādītajā termiņā (kurš
nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) kalendārām dienām) Pārdevējam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina
jānovērš visi konstatētie Preču trūkumi, bet ja tos nav iespējams novērst, tad Pārdevējam ir pienākums
uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces pret visiem Līguma noteikumiem
atbilstošām Precēm.
4.5. Preces pāriet Pircēja valdījumā ar dienu, kad Līdzēji ir parakstījuši Līguma 4.1.punktā noteikto Preču
pavadzīmi - rēķinu, bet Pircēja īpašumā Preces pāriet ar dienu, kad Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par
Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.6. Ja Pārdevējs izvairās no Līguma 4.4.punktā noteikto trūkumu novēršanas un/vai Preču maiņas, tad
Pircējam ir tiesības tos novērst ar trešo personu palīdzību, pieprasot no Pārdevēja visus ar to saistītos
izdevumus, Pārdevējam ir pienākums tos apmaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad tas
no Pircēja ir saņēmis rēķinu par šajā Līguma punktā noteiktajiem izdevumiem.
5. Līdzēju pienākumi un tiesības
5.1.Pārdevējs apņemas:
5.1.1. Preču piegādē ievērot Līguma un tā pielikumu nosacījumus;
5.1.2. Līguma darbības laikā nekavējoši telefoniski un rakstiski brīdināt Pircēju par neparedzētiem
apstākļiem, kādi radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma
izpilde;
5.1.3. Preces piegādāt nevainojamā kvalitātē atbilstoši Tehniskajam - finanšu piedāvājumam
(pielikums Nr.1) un Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.3), lai Pircējs pēc minēto Preču
saņemšanas varētu uzsākt to pilnīgu lietošanu.
5.1.4. iesniegt Līguma 15.4.punktā
noteiktajai Pircēja kontaktpersonai Preču tehnisko
dokumentāciju (tehnisko pasi, atbilstības sertifikāti, apliecinājumi u.c.) un lietošanas instrukcijas.
5.2. Pārdevējs tam Līgumā noteikto saistību izpildi nav tiesīgs nodot trešajām personām bez Pircēja
rakstiskas piekrišanas.
5.3. Pircējs apņemas pieņemt Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā Prece atbilst visām Līguma
un tā pielikumu prasībām un noteikumiem, norēķināties par piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
6. Garantijas
6.1. Preču garantijas termiņš tiek noteikts 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no dienas, kad Līdzēji vai to
pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preču pavadzīmi-rēķinu.
6.2. Preču tehniskā apkope garantijas laikā jāveic 1 reizi gadā ik gadu.
6.3. Pircējs un Pārdevējs Preču garantijas laikā rīkojās saskaņā ar Garantijas noteikumu aprakstu (pielikums
Nr.4).
6.4. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
6.5. Parakstot Līgumu Pārdevējs garantē un uzņemas jebkāda veida atbildību par to, ka piegādātā Prece
atbildīs visām Līguma un tā pielikumu prasībām, kā arī kvalitātes, drošības, u.c. prasībām, kuras ir
noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos kā arī visām prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības
normatīvajos aktos. Pārdevējs, parakstot Līgumu, apstiprina un piekrīt tam, ka Pārdevējs uzņemas
atbildību pret Pircēju un trešajām personām par sekām, Pircējam un trešajām personām radītajiem
zaudējumiem, ko var izraisīt vai ir izraisījusi Preču vai kādas to daļas neatbilstība Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem.
7. Līdzēju mantiskā atbildība
7.1. Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam
līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
7.2. Līgumā noteikto Preču piegādes nokavējuma gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam
līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 %
no Līguma summas.
7.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē noteikto Preču defektu novēršanas un/vai maiņas termiņu, tad tas maksā
Pircējam līgumsodu EUR 25,00 (divdesmit pieci euro) par katru kavējuma dienu. Aprēķinātie līgumsodi
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Pārdevējam ir jāsamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja
rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
7.4. Gadījumā, ja Pārdevēja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Preču piegādi tiek bojāta trešo personu un/vai
Pircēja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pircēja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad
visus radītos zaudējumus sedz Pārdevējs uz sava rēķina, kā arī Pārdevējs uzņemas visu atbildību par
nodarījumu un tā radītajām sekām.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.6. Līdzēji vienojas, ka Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa
brīdinājuma izteikšanas Pārdevējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti saskaņā ar
Līgumu. Pircējam ir tiesības vienpusēji aprēķināt līgumsodu, iesniegt Pārdevējam līgumsoda rakstisku
aprēķinu un paziņojumu par līgumsoda ieturēšanu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem.
8. Līguma grozījumi
8.1. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida
vienošanos un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.2. Līdzēji ar rakstisku vienošanos var mainīt Līguma summu par 10% no Līguma summas, mainot Preču
apjomu finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.2) norādītajās pozīcijās, bet nemainot cenu par vienu vienību.
8.3. Līdzējiem, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās
prasības.
9. Atkāpšanās no Līguma
9.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, gadījumos, ja
Pārdevējs Preču piegādes termiņu (Līguma 3.1.1.apakšpunkts) kavē vairāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas.
9.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, ja jebkurā
Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības
kopumā.
9.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma
izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiski finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.panta trešā daļa).
9.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, gadījumos, ja
Pārdevēja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
9.5. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
9.6. Gadījumā, ja Līdzēji no Līguma atkāpjas kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir
vainojams Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas
tam rodas saistībā ar atkāpšanos no Līguma. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Pārdevēja vainas dēļ, tad
Pārdevējs maksā Pircējam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 20% apmērā no Līgumcenas, saskaņā ar
Pircēja sagatavotu rēķinu. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods Pārdevējam ir jānomaksā 5 (piecu)
darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pircēja rēķinu,
pārskaitot to uz Pircēja norādīto bankas norēķina kontu.
10. Konfidencialitāte
Pārdevējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
10.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pircēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust
trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu
saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pircēja darbību,
kas kļuvusi Pārdevējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
10.1.2. bez Pircēja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā
skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes
gaitu. Pārdevējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto
nosacījumu.
10.2. Pircējs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust
trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus
pirms Līguma noslēgšanas Pārdevējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma
10.1.
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noslēgšanas ir informējis Pircēju. Jebkurā gadījumā, Pircējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma
priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz
informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību
iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.5. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajam
Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā Līdzēja konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā
radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
10.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
11. Personas datu aizsardzība
11.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Līdzējs,
kurš sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā un nodrošina, ka tie ir
pieejami tikai īpaši ieceltiem Līdzēju darbiniekiem.
11.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt
Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības
šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
11.3. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu
no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita tiesiskā pamata nodrošināšanu.
11.4. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus,
izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu
datu nodošanu.
11.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk
trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, attiecīgais Līdzējs pirms šādu datu
nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
11.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus,
ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
11.7. Katrs no Līdzējiem ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otrs Līdzējs
nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk. no attiecīgā Līdzēja darbiniekiem vai
Apakšuzņēmējiem), ko tai uzliek šis Līgums vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā gadījumā
Līdzējs, kas konstatē pārkāpumu, ir tiesīga pieprasīt otra Līdzēja nodoto datu atdošanu atpakaļ un tam
sekojošu datu dzēšanu no otra Līdzēja sistēmām.
11.8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, Līdzējs nodod atpakaļ no otra Līdzēja saņemtos
personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, iznīcina visus šādus datus
un iesniedz rakstveida apliecinājumu otram Līdzējam par šā apakšpunkta izpildi.
11.9. Līdzēji apliecina, ka:
11.9.1. personas datu apstrāde, tostarp nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar
piemērojamiem normatīvajiem aktiem un tikai un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim;
11.9.2. ka tās sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus
interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi;
11.9.3. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par faktisko datu
apstrādes periodu, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību;
11.9.4. bez otra Līdzēji rakstveida piekrišanas nepieļaus datu nodošanu tālākai apstrādei
Apakšuzņēmējiem. Ja ir saņemta šajā apakšpunktā minētā piekrišana, nodrošinās, ka
Apakšuzņēmējs izpilda visas šajā Līgumā noteiktās saistības, kas attiecināmas uz personas
datiem, un iesniegs ar Apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju;
11.9.5. uzglabās ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošinās, ka jebkura ar
šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti,
kāda veida dati, kādiem mērķiem;
11.9.6. pēc otra Līdzēja pieprasījuma, ļaus attiecīgajam Līdzējam un uzraugošajām valsts iestādēm
iekļūt telpās, kuras attiecīgais Līdzējs izmanto datu apstrādei, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto
apstrādes darbību pārbaudi.
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12. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna apakšuzņēmēja piesaiste
12.1. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt Pārdevēja piedāvājumā Iepirkumā norādītā
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pircējs ir tiesīgs prasīt
apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
12.2. Pārdevējs nepiekrīt Pircēja Iepirkumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
12.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
12.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību
Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā
daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
12.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma
42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
12.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja
sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.3. Pircējs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas
sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pircējs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta
noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad
lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pircējam.
12.5. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
12.6. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 12.sadaļā noteikto iesaistītā apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pircējs
var apturēt Līguma izpildi līdz Pārdevējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, Līguma izpildes termiņš
netiek pagarināts.
12.7. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību Līguma
nosacījumiem atbild Pārdevējs.
13. Strīdu izšķiršanas kārtība
13.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Līdzējiem var rasties Līguma darbības laikā,
Līdzēji risina pārrunu ceļā.
13.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Nepārvaramas varas apstākļi
14.1. Līdzēji apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Līdzēju kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks,
eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, atbrīvos Līdzējus no
Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no
jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.
14.2. Līdzējiem nekavējoties, rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju,
ko Līdzējs ir saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramās
varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas
kaitīgās sekas.
14.3. Līdzējam, kuram kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šim
Līdzējam paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otrs Līdzējs par šo apstākļu
iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit)
dienām, tad Līdzējs saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.
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14.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviens no Līdzējiem atbildību nenes,
ja Līdzējs ir informējusi otru Līdzēju atbilstoši Līguma 10.2.punktam.
14.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms Pārdevēja darbinieku un citu Pārdevēja iesaistīto (t.sk
apakšuzņēmēju) personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde.
15. Citi noteikumi
15.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši
Līguma saistības.
15.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem. Šādas
izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
15.3. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību un saistību
pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
15.4. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja puses ir Siguldas novada xxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx, tālr. Nr. xxxxxxxx, e-pasta adrese: xxxxxx.xxxxx@sigulda.lv, Pircējs pilnvaro
kontaktpersonu parakstīt Preču pavadzīmi-rēķinu.
15.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja puses ir xxxxxx xxxxx, tel.nr
xxxxxxxx, xxxxxxxx@ajprodukti.lv
15.6. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā uz __ lapas pusēm,
Līgumam ir 4 (četri) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs
Pircējam, otrs Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
16. Līdzēju rekvizīti un paraksti
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